Aanscherping Inkoopbeleid 2022 (per 01-08-2021)
GGZ-Vrijgevestigden
Op 1 april 2021 hebben we ons Inkoopbeleid GGZ 2022 gepubliceerd. Op dat moment was er nog
veel onduidelijk over de consequenties van de invoering van het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM).
We gaven aan de gevolgen van de invoering goed te gaan bestuderen en op basis daarvan met een
aanscherping te komen van ons inkoopbeleid.
In dit document verwoorden we de aanscherping, die een aanvulling is op het eerder gepubliceerde
Inkoopbeleid.

Zorgprestatiemodel
Op het moment van schrijven is er al meer bekend over de financiële impact van de invoering van het
Zorgprestatiemodel. Met aanbieders en branchepartijen voeren we gesprekken over de uitkomsten
van de simulaties.
We constateren dat er zowel voor zorgaanbieders als zorgverzekeraars risico’s ontstaan bij de
invoering van het Zorgprestatiemodel, omdat er verschuivingen in de financiering plaats gaan vinden.
Wij hebben met elkaar de maatschappelijke opgave om de financiële risico’s te beheersen en de
macrokosten niet te laten stijgen. Daarbij vormen de landelijke kaders, spelregels en duidingen
vanuit het Zorgprestatiemodel de basis. We spreken in onze contracten af dat alle zorgaanbieders
zich hieraan conformeren.

Inkoopsystematiek
Samen met zorgaanbieders hebben wij de rol en verantwoordelijkheid om macroneutraal over te
gaan. Hiermee bedoelen we vooral dat de kosten per patiënt niet oplopen door de invoering van het
zorgprestatiemodel. In dat geval kunnen er voor hetzelfde geld minder patiënten behandeld worden,
wat een ongewenst effect heeft op de wachtlijsten.
Wij willen erop vertrouwen dat vrijgevestigde GGZ-aanbieders in staat zijn en intrinsiek gemotiveerd
zijn om hieraan te voldoen.
Dit betekent dat wij geen extra regels of inkoopmethodieken opleggen anders dan de landelijke
spelregels en richtlijnen vanuit brancheorganisaties.
Wel monitoren wij, samen met de LVVP, de kostenontwikkelingen en het juist gebruik van het ZPM
gedurende 2022. Waar dat kan proberen wij met gerichte communicatie dit zoveel mogelijk bijtijds
bij te sturen.
Mocht blijken dat voor de groep vrijgevestigden de kosten in 2022 onverklaarbaar negatief
ontwikkelen, dan zullen wij ons beleid voor 2023 herzien in de vorm van extra regels en
inkoopmethodieken.
Nieuwe zorgaanbieder
We contracteren niet selectief. Vrijgevestigden met een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut sectie II en
die voldoen aan onze inkoopvoorwaarden, komen in principe in aanmerking voor een overeenkomst
2022. Wij benaderen de bij ons bekende vrijgevestigden via VECOZO, tenzij is gebleken dat u reeds
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voor 2020 of gedurende 2020 niet (meer) aan de voorwaarden voor het sluiten van een contract
voldoet.
Als nieuwe vrijgevestigde of als u eerder geen overeenkomst met ons heeft afgesloten, kunt u
gedurende het gehele jaar een verzoek doen om een overeenkomst af te sluiten. We toetsen dan of
u voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Voor nieuwe startende vrijgevestigde psychiaters gelden
vanwege mogelijke financiële prikkels vanuit het ZPM extra voorwaarden voor contractering. Deze
voorwaarden zijn gericht op het kunnen voldoen aan onze zorgplicht voor de doelgroep met een
ernstige psychiatrische aandoening in de regio.
De zorgovereenkomst gaat in vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand na aanvraag.
Tijdpad / fases zorginkoop
Wat
Publiceren van de aanscherping van het
inkoopbeleid 2022

Wie
a.s.r.

Wanneer (2021)
uiterlijk 1 augustus

Aanbieden vragenlijst en overeenkomst via
VECOZO-Zorginkoopportaal

a.s.r.

augustus / september

Uiterste datum tekenen overeenkomst
Publicatie gecontracteerde zorg op websites

Zorgaanbieder
a.s.r.

1 november
12 november

Contactgegevens
Mijn zorgverlener
In de omgeving ‘Mijn Zorgverlener’ kunt u veel informatie vinden. U kunt de status van ingediende
declaraties raadplegen, de status van uw contracten inzien en een wijziging van uw rekeningnummer
doorgeven. Mocht u na het raadplegen van ‘Mijn Zorgverlener’ (klik hier) nog vragen hebben, dan
zijn wij het hele jaar door voor u bereikbaar. U kunt contact met ons opnemen via een van
onderstaande contactgegevens.
Vragen over
Status declaraties en wijzigingen
doorgeven

Wie

Contactgegevens

Mijn Zorgverlener

mijnzorgverlener.asr.nl

Proces overeenkomst

Afdeling overeenkomsten

Inhoud overeenkomsten en beleid
Declaraties

Afdeling zorginkoop
Afdeling declaraties

030-2572500
zorg.overeenkomsten@asr.nl
ggz-vrijgevestigden@asr.nl
zorg.claimcontrol@asr.nl
030-2783636

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar
Op het moment van schrijven (01/04/2021) is er nog veel onduidelijk over de consequenties van de
invoering van het nieuwe Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat ons inkoopbeleid nog niet compleet
is. Uiterlijk 1 augustus 2021 publiceren we een aanscherping op dit inkoopbeleid.
De machtiging vereist voor een behandeling langer dan 3.000 minuten vervalt.
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